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  كلمات التقدمي
ـ لتربية اإلسالمية يف إطار تنف    من بني املشاريع املهمة لترسيخ ا      j-QAF برنامج ذ ي

ملفترحـات   هذا الربنامج على ا    وينبين) إصدار املراجعة   ( المية  سمناهج التربية اإل  
  الذى يأمل إنتاج التالميـذ     يزيا احلايل  رئيس وزراء مال   اليت قدمها صاحب املعايل   

عام الفروض العنيـة واللغـة      ين وختمه إىل جانب است    آاملتماكني يف تالوة القر   
  .بتدائيةاوية بدأ من املدارس االلعربية والكتابة اجلا

التعليم املالزية مسؤولية تنفيذ هذا الربنامج إدارة التربية اإلسـالمية           حتمل وزارة 
جتزأ من مشروع     األخص، ويعد هذا الربنامج جزء ال      هواألخالق فيها وعلى الوج   

  .يازيمال وزراء  رئيس الذى اهلمه صاحب املعايلياإلسالم احلضر

 مث تطبيقهـا     تدرجييا حىت  ٢٠٠٥تصالية بدأ من السنة     العربية اال   مادة اللغة  وتطبق
  .٢٠١٠ بتدائية يف السنةعلى مجيع املدارس اال

جناح هذا  إوتسجل وزارة العليم املالزية شكرها اجلزيل جلميع اجلهات الىت تساعد           
  .ى اهللا اجلميع خري اجلزاءزا ومؤسسة جنداأفراملشروع 

  . شكرا .خرياأو

  ) بن ماهت ي سري عبد الرافعتن( 
  مدير عام التعليم مباليزيا

  وزارة التعليم املاليزية
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  مبدأ الدولة    
    

إن حكومتنا ماليزيا حتمل آماال عظيمة يف جعل شعبها متحدين يعيـشون يف             
أمن ووئام؛ حتفظ احلياة الدميقراطية وتبين اتمع العادل واألمان حيث عـن            

رة الدولة تعم على اتمع وتعود إىل كل أفراد شعبها؛ وتضمن الدولـة             عما
حرية شعبها يف استعمال حقوق التقاليد والثقافة الغنية املتنوعة جبانب تكون           

  .اتمع املتطور يستخدم العلوم التكنولوجيا احلديثة
  

لنيـل   وجهودنـا  فنحن شعب ماليزيا، نقرر ونعترف بأن نركز كل طاقاتنا        
  :ال املذكورة طبقاللمبادئ اآلتية األم

  اإلميان باهللا      
  الوالء للملك والوطن      
  التمسك بالدستور      
  سيادة القانون      
  حسن األخالق والسلوك      

  
  

  فلسفة التربية الوطنية
  

إن التربية يف ماليزيا عملية متواصلة دف إىل حتقيق تنمية شـاملة متكاملـة              
 مواطن متوازن متوافق عقليا وجسميا وروحيا       إلمكانيات الفرد من أجل إعداد    

وعاطفيا ملتزما بالعقيدة الدينية مطيعا هللا ودف أيضا إىل تكـوين الـشعب             
املاليزي شعبا متعلما ذا كفاءات عالية ومهارات فائقة ومتحليـا بـاألخالق            
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الفاضلة ومنصفا للمسئولية قادرا على إسعاد النفس بـاذال قـصارى اجلهـد             
 . والعمران لألسرة واتمع والوطنلتحقيق الوئام

 
  
  
  
 

  املقدمة
احلمد هللا رب العاملني والصالة والسالم على سيدنا حممد وعلى آلـه وصـحبه              

  وبعد،.أمجعني
حنمد اهللا تبارك وتعاىل ونشكره على توفيقه وعنايته لقد جنحنا يف توسيع تنفيذ             

يت مت اختيارها ملتابعة برنامج     مادة اللغة العربية االتصالية يف املدارس االبتدائية ال       
j-QAF .           وكان الغرض األساسي من توسيع تنفيذ هذه املادة هو إتاحة الفرصة

لتالميذ املدارس االبتدائية الستيعاب أسس اللغة العربية ومهاراا األساسية حىت    
  .يستطيعوا أن يتكلموا باللغة العربية بكل سهولة وطالقة

لية يف املدارس االبتدائية هي جزء مهم من املـواد          إن مادة اللغة العربية االتصا    
 وهي مبكانة إخواا اللغات اإلضافية مثـل اللغـة          j-QAFاملركزة يف برنامج    

وبناًء على هذا فعلى مجيع التالميذ املسلمني الذين ال         . الصينية واللغة التاميلية  
العربية كمـادة   يدرسون اللغة الصينية أو اللغة التاميلية أن يتابعوا مادة اللغة           

وميكن إدراج حصص تدريس اللغة العربيـة االتـصالية يف جـدوال            . إضافية
  . التدريس املدرسي الرمسي طبقا للتعميم احلكومي اجلاري العمل به حاليا
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نتاج تالميذ متمكن يف اللغة العربية ال       إوأخريا نرجو أن تثمر هذه املساعي يف        
دين يف التحدث والتكلم باللغة العربية      يف الكتابة والقراءة فحسب بل تالميذ جم      

 .بالطالقة
    

  اهلدف العام
لـدى   يهدف هذا املنهج إىل إكتساب مهارات اللغة العربية األساسية األربـع          

التالميذ وترغيبهم يف تعلم اللغة العربية وتشويقهم إليها وذلك لتمكينهم مـن            
  .ائهااستخدام هذه اللغة يف االتصاالت باآلخرين وتيسريهم يف أد

 األهداف اخلاصة
  :يف اية املرحلة االبتدائية يتمكن التالميذ من 

   مع الفهم؛واجلملاالستماع إىل أصوات احلروف والكلمات   .١
   نطقا سليما؛واجلملنطق أصوات احلروف والكلمات   .٢
  التحدث باللغة العربية يف املواقف املعينة مع الفهم؛  .٣
   قراءة صحيحة واضحة مع الفهم؛واجلملقراءة الكلمات   .٤
   كتابة صحيحة مع الفهم؛واجلملكتابة احلروف والكلمات   .٥
 . امليسرة مع الفهمواجلمليف املواقف املتعددة باستخدام املقاالت كتابة   .٦

  احملتوى للمنهج
يتركز املنهج الدراسي للغة العربية االتصالية باملدارس الوطنيـة يف املهـارات            

  :بع وهي األساسية األر
 االستماع؛  )أ
    الكالم؛  )ب
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    القراءة؛  ) ج
   .الكتابة  )د

  :العناصر املهمة يف تعليم اللغة وهي تتضمن هذه املهارات األساسية األربع 
  املواقف؛  )أ
  الوظائف اللغوية؛  )ب
   .األنشطة املقتـرحة  )ج

  : يعتمد تعليم اللغة العربية االتصالية وتعلمها على األسس التالية
    ربات التالميذ اليومية؛خ  )أ
  غرس القيم السامية والوطنية؛  )ب
  . صلته باملواد األخرى  )ج

  : تتناول عملية التعليم والتعلم األنشطة املقتـرحة والتدريبات بواسطة
  األلعاب اللغوية؛  )أ
  األناشيد؛  )ب
    األلغاز؛  )ج
  احلوار والتمثيل؛  )  د
  .الفوازير  ) ه
  : يةاملهارات اللغوية األساس  .١

  مهارة االستماع  ١,١
دف هذه املهارة إىل تنمية قدرات التالميذ االسـتماعية لفهـم           

وتتدرج هذه املهارة من     .املسموع واكتساب املعلومات الصحيحة   
إىل التعرف علـى    بينها يف النطق     التعرف على األصوات والتمييز   
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مـن  . واجلمل لفهم النصوص واملواد املـسموعة     قراءة الكلمات   
  : من   هذه املهارة يتمكن التالميذخالل 
  ؛ املختلفة احلروفاالستماع إىل أصوات ١,١,١
ـ       احلروف االستماع إىل أصوات   ١,١,٢ ة ا املختلفـة مـع احملاك

  ؛والترديد
 القدرة علـى    مع املختلفة    احلروف االستماع إىل أصوات   ١,١,٣
  ؛تمييز بينهاال
  ؛الفهممع االستماع إىل الكلمات واجلمل  ١,١,٤
  ؛مع الفهماألرقام واألعداد االستماع إىل  ١,١,٥
  الترحيبات والرد عليها؛ والتحياتاالستماع إىل  ١,١,٦
 واألوامر واالستجابة االستماع إىل التوجيهات واإلرشادات ١,١,٧

  هلا؛
 ؛ املتنوعة البسيطة مع الفهم النثريةاالستماع إىل النصوص ١,١,٨

  ؛تنوعة البسيطة مع الفهم امل الشعريةاالستماع إىل النصوص ١,٩.
الكلمات واجلمل املدروسة يف املواقف     االستماع إىل    ١,١,١٠

 .املناسبة
  

 مهارة الكالم  ١,٢
 ودف هذه. ترتبط مهارة الكالم ارتباطا وثيقا مبهارة االستماع

 تنمية مهارة النطق والكالم لدى التالميـذ وإتاحـة   املهارة إىل 
 واألفكار واألحاسيس واآلراء كما لفرص هلم للتعبري عن املعلومات

من خالل . أا يء هلم االتصال مع اجلميع باستعمال اللغة العربية 
  :هذه املهارة يتمكن التالميذ من 
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نطق أصوات احلروف نطقا سليما مع القدرة على التمييز          ١,٢,١
  بينها؛

نطق وحماكاة الكلمات واجلمـل مـع مراعـاة النـربات            ١,٢,٢
  ليمة؛والتنغيمات الس

  نطق األرقام واألعداد مع القدرة على التمييز بينها؛  ١,٢,٣
 الترحيبات والرد عليها؛  والتحيات إلقاء ١,٢,٤
 إصدار التوجيهات واإلرشادات واألوامر؛ ١,٢,٥
  بعبارات صحيحة؛ املتنوعةوصف األشياء  ١,٢,٦
  بنغم مناسب؛ املتنوعة البسيطة الشعريةالنصوصإلقاء  ١,٢,٧
 ألغراض معينة أو اإلجابة عنها؛  األسئلة طرح ١,٢,٨
استخدام الكلمات واجلمل املدروسة يف املواقف املناسـبة         ١,٢,٩

  .شفهيا
  
  مهارة القراءة  ١,٣

دف هذه املهارة إىل تنمية قدرات التالميذ يف قراءة الكلمـات           
من . والتراكيب واجلمل والفقرات واملقال قراءة واضحة مع الفهم       

  :ملهارة يتمكن التالميذ من خالل هذه ا
  اكتساب مهارة ما قبل القراءة؛ ١,٣,١
قراءة الكلمات واجلمل قراءة فصيحة مع مراعاة النـربات          ١,٣,٢

  والتنغيمات الصحيحة وفهمها؛
 قراءة األعداد واألرقام قراءة فصيحة مع الفهم؛ ١,٣,٣
  الترحيبات والرد عليها؛ وقراءة التحيات   ١,٣,٤
 توجيهات واالرشادات واألوامر واالستجابة هلا؛قراءة ال ١,٣,٥
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 قراءة النصوص النثرية املختلفة مع الفهم؛ ١,٣,٦
 .قراءة النصوص الشعرية املختلفة مع الفهم ١,٣,٧

  مهارة الكتابة  ١,٤
دف هذه املهارة إىل تنمية مهارة الكتابة لدى التالميذ ابتداء من           

قا للقواعد الكتابية   كتابة احلروف والكلمات واجلمل بوضوح طب     
  : من خالل هذه املهارة يتمكن التالميذ من. العربية الصحيحة

 اكتساب مهارة ما قبل الكتابة؛ ١,٤,١
  نسخ احلروف والكلمات واجلمل نسخا صحيحا؛ ١,٤,٢
 كتابة احلروف والكلمات واجلمل كتابة صحيحة؛  ١,٤,٣
 علـى   كتابة األعداد واألرقام كتابة صحيحة مع القـدرة        ١,٤,٤

  التمييز بينهما؛
  الترحيبات كتابة صحيحة؛ وكتابة التحيات ١,٤,٥
  كتابة التوجيهات واالرشادات واألوامر كتابة صحيحة؛ ١,٤,٦
 كتابـة   املتنوعـة كتابة اجلمل البسيطة لوصف األشـياء        ١,٤,٧

 صحيحة؛ 
إمالء احلروف والكلمات واجلمل حسب قواعد كتابتـها         ١,٤,٨

  الصحيحة؛ 
ام الكلمات واجلمل املدروسة يف املواقف املناسـبة        استخد ١,٤,٩

 .كتابة
  

  لنظام الصويتا  . ٢
يهدف هـذا   . النظام الصويت جزء من املتطلبات األساسية يف تعليم اللغة        

    : التالميذ منالنظام إىل متكني
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  ؛والقدرة على التمييز بينها سليمااحلروف نطقا نطق  ٢,١
  السليمة؛ات  النربمع مراعاةالكلمات قراءة  ٢,٢
  . السليمة التنغيماتممارسة الكالم يف اجلمل البسيطة مع مراعاة ٢,٣

 
  النظام التركييب والصريف  .٣

إن النظام التـركييب والصريف جزء متكامل يف اللغة ويهدف تعليم هذا           
النظام إىل تنمية قدرات التالميذ يف استخدام اللغـة حـسب قواعـدها             

  : ن تطبيق ذلك كاآليتويكو. الصحيحة حنويا وصرفيا
  : النظام التركيب  ٣,١

  :  التالميذ منيهدف هذا النظام يف هذه املرحلة إىل متكني
+ االسـم   ’’علـى الـنمط     اجلمل االمسية البسيطة    تكوين   ٣,١,١

+ االسـم   ’’والنمط  ‘‘ الفعل+ االسم  ’’والنمط  ‘‘ االسم
+ احلـرف   + الفعل  + االسم  ’’ والنمط   ‘‘االسم+ الفعل  
 . ‘‘االسم

+ الفعـل   ’’علـى الـنمط     اجلمل الفعلية البسيطة    تكوين   ٣,١,٢
والـنمط  ‘‘ االسـم + االسم  + الفعل  ’’والنمط  ‘‘ االسم

  .‘‘االسم+ احلرف + االسم + الفعل ’’
  
    : النظام الصريف  ٣,٢

  :  التالميذ منيهدف هذا النظام يف هذه املرحلة إىل متكني
ة من املاضية إىل املضارعة       تصريف األفعال الثالثية احملدد     ٣,٢,١

  .واألمر
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  قائمة املفردات   .٤
إىل  ويهدف تعليمهـا     .يف تدريس اللغة العربية   عنصر أساسي   املفردات  

ويف . احملـددة ملواقف ا م بالكلمات واجلمل حسب   لتالميذ وإثرائه اتزويد  
 ٧٥٠ينبغي للتالميذ استيعاب ما ال يقـل عـن          االبتدائية  هذه املرحلة   

  : وفق اجلوانب اآلتية املفرداتتوزيع  ويكون .كلمة
  :املواقف حسب كلماتال  ٤,١

  ؛التالميذ صيةتعلقة بشخامل اتكلمال ٤,١,١
 ؛املدرسية ةبالبيئتعلقة الكلمات امل ٤,١,٢
  ؛املرتلية بالبيئةتعلقة الكلمات امل ٤,١,٣
 ؛بالبيئة االجتماعيةتعلقة الكلمات امل ٤,١,٤
 ؛اقباألسوتعلقة الكلمات امل ٤,١,٥
  .باأللعاب الرياضيةتعلقة الكلمات امل ٤,١,٦

 
  : األعداد واألرقام  ٤,٢

    .واحد، اثنان إىل عشرة   ٤,٢,١
  .أحد عشر، اثنا عشر إىل تسعة عشر ٤,٢,٢
  .واحد وعشرون، اثنان وعشرون إىل تسعة وتسعني ٤,٢,٣
  . عشرة، عشرون إىل تسعني ٤,٢,٤
  . مائة إىل مخسني ومائة ٤,٢,٥
 .ل، الثاين إىل اخلمسنياألو ٤,٢,٦

  
  


